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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Krátka anotácia: 
Trináste stretnutie – finančné vzdelávanie v odborných predmetoch na SZŠ LC, FG 
v predmete AZD (administratíva a zdravotnícka dokumentácia), súčasný stav vedomostí 
žiakov, analýza nedostatkov, uplatnenie medzipredmetových vzťahov a spolupráca 
s Klubom inovácií vo vzdelávacom procese a podporou čitateľskej gramotnosti a s Klubom 
matematických zručností 
 

 

Kľúčové slová: odborné predmety na SZŠ LC, finančné vzdelávanie v odbornom predmete 
AZD (Administratíva a zdravotnícka dokumentácia), medzipredmetové vzťahy, Klub 
inovácií vo vzdelávacom procese a podpora čitateľskej gramotnosti, Klub matematických 
zručností, konkretizácia otázok a úloh z FG, práca s textom   

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: FG v odborných predmetoch  
 
Hlavné body stretnutia:   
1. Konkrétne výpočtové a slovné úlohy v predmete AZD 
2. Návrhy na riešenie problémov pri práci žiakov s textom a výpočtami 
3. Diskusia 
 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/   Trináste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo v priestore SZŠ dňa 17.03.2021 v čase od 
14.00 do 17.00 hod. Cieľom bolo nájsť spoločné riešenie na aplikáciu tém FG v odbornom 
predmete AZD. Stretnutie viedla PhDr. Miroslava Sekulová, zástupkyňa odborného 
vyučovania. Navrhla zaradenie konkrétnych výpočtových a slovných úloh v predmete AZD 
s ohľadom na svoje praktické skúsenosti. Požiadala odborné učiteľky, členky Klubu FG 
o vypracovanie podporných materiálov (pracovných listov, prezentácií a e-testov) pre 
konkrétne témy v predmete AZD. Poukázala tiež na závery a odporúčania zo zasadnutí 
Predmetovej komisie odborných predmetov a trvalú úlohu hľadať riešenie ako sprístupniť 



a zjednodušiť úlohy tak, aby nedochádzalo k problémom žiakov SZŠ pri čítaní 
s porozumením textu úloh.   
2/     Členka klubu, vyučujúca odborného predmetu AZD Mgr. Beáta Murín,  doplnila 
návrh PhDr. Miroslavy Sekulovej o ďalšie úlohy na rozvoj finančnej a čitateľskej 
gramotnosti žiakov (bankovníctvo, možnosti založenia účtov). Poukázala na výborné 
medzipredmetové vzťahy a spoluprácu členov klubu. Vyjadrila presvedčenie, že táto 
spolupráca prinesie výsledky vo forme výborného študijného materiálu a tiež materiálu na 
kontrolu vedomostí žiakov a tým prispeje k odstráneniu problémov žiakov s porozumením 
textu a pojmového aparátu z FG.  
3/     V bohatej diskusii najskôr vystúpila Mgr. Eva Czaková, vedúca Klubu FG, 
koordinátorka FG na škole, vyučujúca matematiky. Zjednodušila zadanie prezentovaných 
úloh a ukázala algoritmus ich riešenia. Jej návrh doplnil Mgr. Marian Skrutek, ktorý ako 
vedúci Klubu matematických zručností navrhol grafickú úpravu úloh v pracovných listoch 
a prezentáciách. PhDr. Lucia Hriňová, koordinátorka Klubu inovácií vo vzdelávacom 
procese a podpore čitateľskej gramotnosti navrhla ďalšiu úpravu textu úloh pre lepšie 
porozumenie obsahu odborného textu žiakmi. Do diskusie sa potom prihlásili Mgr. 
Ľubomíra Martinská, vyučujúca AZD a Mgr. Alexandra Marko, tiež vyučujúca AZD, 
s návrhom konkrétnych úloh, ktoré zaradia do pracovných listov a e-testu. Mgr. Barbora 
Bartošová, učiteľka AZD  navrhla doplniť úlohy o hry, doplňovačky a krížovky.   
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG, vyučujúcim odborných predmetov 

aplikovať výsledky zo stretnutia vo výučbe a pripraviť konkrétne 
výstupy (pracovný list, e – test, hry) zamerané na uplatnenie 
čitateľskej gramotnosti v odborných predmetoch na ďalšie 
stretnutie Klubu FG 
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 17.03.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian  SZŠ Lučenec  

 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  
a podpis/y: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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